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Anotace
Našim cílem bylo zjistit vše o skautu ve Křtinách, například jeho historii, strukturu, skaut
v číslech, skautské akce a závody. Informace jsme zjišťovali přes internet nebo od Martina,
který do skautu chodí a mnoho o něm ví. Dále jsme udělali rozhovor se Zbyňkem Drápelou
mladším, kterého jsme se ho ptali na otázky ohledně skautu ve Křtinách a jeho osobní názor
na tuto aktivitu.

Abstract
Our goal was to find out everything about scout in Křtiny, for example history of the scout in
Křtiny, scout in numbers, scout competitions and races, structure of scout in Křtiny etc. We
searched for the information on the internet or we asked Martin who is a scout member and
he knows a lot about it. In the practical part, we interviewed Zbyněk Drápela jr. We asked
him questions about scout in Křtiny and his personal opinion about scout.

1.Úvod
Vybrali jsme si za tematický celek kulturní život v obci, protože zde ve Křtinách je hodně
událostí, o kterých se dá psát. My jsme si vybrali spolek skaut, protože je velice známý a
hodně úspěšný. Zabývali jsme se obecnými informacemi, které jsme zjišťovali na stránkách
skautů Křtiny a také od Martina, který je členem a kterého to baví.

2. Teoretická část
2.1 Co je to skauting?
Skauting, to je spousta kamarádů, zážitků, nových dovedností nebo také poznání cizích států.
Ve skautu se naučíte spoustu nových věcí, jako třeba základy zdravovědy (obvázání
vyvrtnutého kotníku, jak vytáhnout klíště). Dále strávíte spoustu času v přírodě, ve které se
naučíte si sami uvařit na vařiči, poznáte spoustu nových míst a budete ve společenství
dobrých a zajímavých lidí.
Na schůzkách, které trvají dvě hodiny, si většinou zahrajete nějakou běhací hru nebo si
procvičíte některé ze skautských dovedností jako jsou například uzly, již zmíněná zdravověda
a poznávání přírodnin. Tyto dovednosti využijete jak v praktickém životě, tak v různých
skautských závodech, ve kterých se se svojí družinou můžete zviditelnit, pokud se vám
zadaří. Ve skautu se během roku pořádá spousta českých, ale i zahraničních akcí, díky kterým
můžete poznat spoustu nových lidí, a to nejen z Česka ale i například z Německa, Irska,
Polska nebo taky Francie. Zažijete nezapomenutelné zážitky. Já díky skautingu poznal
spoustu skvělých lidí, kteří jsou pro mě jako rodina a se kterými se chci stýkat do konce mého
života.

2.2 Historie skautu ve Křtinách

První zmínky skautingu ve Křtinách jsou z roku 1925. Zdeněk Farlík vedl skutečnou skautskou
hlídku o devíti členech od roku 1929 až do roku 1933. Po druhé světové válce ve Křtinách
skautský oddíl nebyl nebo nefungoval. Křtinští kluci chodili do oddílu v Babicích. V roce 1968
až 1970 byl ve Křtinách oddíl, který vedl Mikro Dressler přezdíván "Starý dub". Byla zde
družina Lišáků a družina Racků. Celý oddíl měl 16 členů. Po dvou letech skautský oddíl ve
Křtinách zanikl, stejně jako skauting v celé České republice. Po obnově skautského střediska
ve Křtinách vznikl i nový oddíl. Vedl jej Boris Adámek - přezdíván "Lachtan" a Jiří Dressler přezdíván "Wolf". V oddíle bylo deset členů po dvou družinách s názvy Delfíni a Bobři. Přidali
se k nim Petr Kovář - přezdíván "Pecinek" a Zbyněk Drápela - přezdíván "Náčelník".

Potom také staří skauti. Měli klubovnu od ŠLP. Ten rok se ještě konal skautský tábor. Od roku
1991 převzal vedení Náčelník. V následujícím roce se se skautským oddílem sloučila smečka
vlčat a vznikl tak první chlapecký oddíl Křtiny. Díky tomu, že se přidala spousta dalších členů,
mohla tak vzniknout třetí družina Termiti. Oddíl měl 19 členů. Od roku 1994 nese oddíl
jméno Bílý bizon. Počet členů se postupně snižoval, zanikla družina Termitů a v roce 1995
málem i celý oddíl. V roce 1995 až 1996 se činnost obnovila. Z nováčků vznikla družina
Jestřábi a smečka vlčat Tygři. Postupem času vznikla i nová skautská družina Vlci. V roce 2004
byl jmenován vůdcem oddílu Petr Zapletal - přezdíván Warden. Na začátku roku 2008 se
oddíl rozdělil na dva oddíly - skautský a vlčácký. V oddíle tak zůstali skauti a roveři. V roce
2010 převzal oddíl Jiří Pinďák. V oddíle v roce 2010 - 2011 vznikla díky příchodu šesti vlčat z
vlčácké smečky nová Družina Vlků, protože ta první fungovala jen 2 roky. V novém
skautském roce má oddíl, díky přechodu vlčat 18 členů. Co do počtu se oddíl dostává na
druhou nejvyšší úroveň v historii křtinských skautů.

2.3 Skautské akce a závody
2.3.1 Závody:
• Svojsíkův závod:
Nejprestižnější skautský závod. Tento závod je rozdělen na 3 kola: 1. Okresní postupují 3-4 hlídky, 2. krajské - postupuje 1 hlídka, 3. celostátní - vítěz. Závod se
koná jednou za 2 roky. Zúčastní se okolo 3000 skupin z celé České republiky a ty pak
soutěží například ve zdravovědě, poznávání přírodnin a zvířat, týmové spolupráci
nebo také fyzické zdatnosti. Závod má moduly závod, přežití, brány.

•

Slunovrat ve Slavkově u Brna:
Je to jednodenní skautský závod. V tomhle závodě se procvičují skautské dovednosti
například zdravověda a fyzická zdatnost.

2.3.2 Akce:
• Obrok:
Tahle akce se koná jednou za dva roky, a proto se to nazývá Obrok. Je to
celorepublikové setkání skautů a skautek. Tato akce je od 15 let. V programu jsou
zahrnuty například přednášky se slavnými lidmi, sporty, koncerty, noční programy,
workshopy, pomoc občanům. Poprvé se konal v roce 2000.

•

Intercamp:
Tato akce se koná jednou za rok. Každý rok se koná v jiné Evropské zemi. Je určena
pro osoby od 11 do 17 let. Účelem této akce je seznámit se s novými lidmi z různých
zemí Evropy a naučit se s nimi spolupracovat.

•

Středoevropské Jamboree
Tato akce se koná jednou za 2 roky a zúčastní se jí přibližně 2000
lidí. Zúčastní se většina států Evropy, ale také státy z Afriky (Egypt) nebo z Asie
(Izrael). Účel akce je poznat nové lidi a nové kultury. Na této akci se naučíte
spolupracovat s lidmi z cizích zemí. Každý večer se konají koncerty.

2.4 Struktura střediska ve Křtinách
Ve Křtinách se nachází Roj světlušek, Smečka vlčat, oddíly skautů, kmen roverů a
rangers a klub kmene dospělých.
•

Roj světlušek je oddíl mladších skautek přibližně od 6 až do 11 let. Vede je Nikola
Matušková - přezdívka "Broskev". Zástupcem vedoucí je Ondřej Vavřečka.

•

Smečka vlčat je oddíl mladších skautů asi od 6 do 11 let. Vedoucí smečky je
Zbyněk Drápela - přezdíván "Náčelník". Zástupkyní Náčelníka je Hanka Drápelová
přezdívána "Mihanka". Je zde skupina benjamínků "Bubáčci", což jsou děti
předškolního věku. U vlčat jsou také 3 šestky. Šestka malých vlčat, což jsou chlapci
od 1. až do 2. třídy. Šestka velkých vlčat jsou chlapci od 3. do 4. třídy. A nakonec
šestka nejstarších vlčat, tak zvaně "Termiti", jsou chlapci od 4. do 5. třídy.

•

Oddíl skautek je oddíl, kde jsou dívky od 11 do 15 let. Říkají si "Muchomůrky".
Vedoucím oddílu je Michaela Brzobohatá a zástupcem je Bc. Roman Valenta
přezdíván Romcek. U skautek jsou dvě družiny. Družina skautek "Rosničky" a
družina skautek "Žirafy".

•

Oddíl skautů "Bílý bizon" je oddíl, kde jsou chlapci od 11 do 15 let. Vedoucím je
Zbyněk Drápela přezdíván "Hroch". Zástupcem je Mgr. Jiří Pinďák přezdíván Diky.
V oddílu Bílý bizon jsou 2 družiny. Družina "Vlků" a družina Jestřábů".

2.5 Skaut v číslech
Skautské hnutí existuje v 216 zemích a teritoriích světa. Na světě je celkem 40 milionů
skautů, z toho se v České republice nachází 55 533 členů ve 2105 oddílech. Za rok se koná
1023 skautských táborů. Ve Křtinách se nachází přes 125 členů

2.6 Akce pro veřejnost
Tříkrálová sbírka
Skauti se rozdělí do trojic, každá trojice dostane pokladničku, kostýmy, křídu a cukříčky.
Každá trojice dostane úsek, po kterém bude chodit. Když lidé otevřou dveře, začnou zpívat
písničku – My tři králové. Potom co dozpívají, tak se zeptají, jestli jim nepřispějí na charitu.
Lidi dávají přibližně 20 až 200 korun, poté skauti napíší na dveře nápis. Akce se koná 6. ledna.

Dětský maškarní bál
Děti přijdou v kostýmech a budou soutěžit, kdo má nejlepší kostým, potom dostanou ceny.
Každý rok jsou jiné hry a výhry. Na každou hru se rozdělí do skupin a soutěží o sladkosti a
drobnosti. Každý rok je jiné téma maškarního bálu, například Bob a Bobek, Čtyřlístek.

Děti se dělí na 2 skupiny mladší a starší, mladší jsou děti v předškolním věku a starší jsou
děti, co chodí do školy.

Cestovatelský večer
Sejdou se všichni skauti, jejich rodiče a příbuzní a promítají si fotky a videa ze skautského
tábora. První se promítají fotky a videa mladších skautů a vedoucí říkají, co se v táboře dělo,
jaká měli téma skautského tábora a potom je pauza na občerstvení, která trvá 15 minut. Po
pauze se promítají fotky a videa starších skautů. Všichni se u této akce pobaví, protože uvidí
trapné fotky a videa svých kamarádů a příbuzných. Videa stříhají starší skauti.

Betlémské světlo
Křtinští skauti po Křtinách každý rok roznášejí Betlémské světlo. Roveři pro něho jedou do Vídně a
potom se plamen přepálí do dalších luceren, které skauti vezmou a po skupinkách obcházejí Křtiny a
přepalují jej na svíčky občanům Křtin.

Čištění Křtinského potoka
Skauti také pořádají čištění Křtinského potoka. Přidá se k nim několik dobrovolníků a každý rok čistí
potok, aby voda v něm byla čistá

Promítání po táboře
Každý rok po táboře se promítají všechny fotky z tábora a někdo vždy říká, co se tam dělo a jak to
probíhalo.

2.7 Skautský kroj
Skautský kroj by měl mít každý skaut. Kroj slouží k tomu, aby se skauti nějakým způsobem
odlišili od ostatních. Na kroj se taky našívají nášivky, například z různých akcí, na kterých
skauti byli, dále také odborky a název střediska odkud skauti jsou, číslo oddílu, slibový
odznak a funkční označení.

2.8 Úspěchy Křtinských skautů
V roce 2013 se družina Jestřábu dostala do celostátního kola Svojsíkova závodu, a
stala se tak první družinou ze Křtin, která se dostala tak daleko. V tomto roce také
skončila jedna družina na prvním místě na závodě Slunovrat ve Slavkově. V roce 2014
se družině Vlci podařilo obsadit druhé místo na večerní hře Rikiho Dar. V roce 2015 se
Vlkům podařilo obsadit první místo na Slavkovském Slunovratu. Obou družinám,
Vlkům a Jestřábům, se podařilo obsadit první dvě místa v okresním kole Svojsíkova
závodu, a tím pádem postoupili do krajského kola. V tomto kole Jestřábi obsadili
čtvrté místo a Vlci první místo. Díky tomu Vlci postoupili do celostátního kola, kde
zvítězili a stali se tím pádem nejlepší družinou v České republice na dva roky (závod se
koná jednou za dva roky).

3. Rozhovor se Zbyňkem Drápelou vedoucím skautů

•

„Co se Vám vybaví, když se řekne skaut?“
„Mně se vybaví organizace, která vychovává mladý lidi na celém světě, tady v Česku
máme trošku specifický skaut, jsme více zaměření na souznění lidí s přírodou, jak tu
přírodu neničit a přitom si v ní užívat, třeba tady ve Křtinách máme skaut, kde vedeme
všechny děcka, všech věkových kategorií.“

•

„Jaký je Váš názor na skaut?“
„Mně skaut hodně dal, ať to vezmu tak, že mám hromadu zážitků nebo spoustu
kamarádů po celé republice, ale i v zahraničí. Podle mě je to taková organizace, která
vychovává mladé lidi, a myslím, že je dobrý do skauta chodit.“

•

„Proč se věnujete zrovna skautu?“
„Moji rodiče byli skauti, takže mě k tomu přivedli už od malička, ani bych si nedovedl
představit, kdybych skautem nebyl. Ale i když si to vezmu zpětně, jsou i jiný
organizace, který vychovávají děti, tak mi přijde skaut, jako dobrá volba.“

•

„Proč si vybrat skaut ve Křtinách?“
„Já si myslím, že jsme docela dobře funkční, že to máme docela vychytaný. Program,
který tady děláme je zajímavý a hodně různorodý a není to jen to, že jsme v klubovně
a něco se učíme, ale hlavně prakticky si to tady užíváme. Hrajeme různý hry nebo si
zkoušíme různý věci, který se normálně moc vyzkoušet nedají, a proto bych to
doporučil také ostatním.“

•

„Jaký program mají skautské schůzky?“
„Většinou je tam nějaká hra, která je většinou na začátku na vyblbnutí dětí a potom
se je snažíme něco naučit, jsou to různé skautské dovednosti, osobní růst, jakoby
různý dovednosti, jak třeba přežít v lese a jak zacházet s moderními technologiemi,
třeba GPS, vyhledávání informací, ale kromě toho máme některý schůzky
prodloužený, takový vylepšený. Někdy třeba vyrazíme na kolech nebo někdy na
čluny.“

•

„Jaký je váš cíl ve skautu?“
„Skaut se snaží vychovat mladý lidi, tak aby byli ve společnosti funkční, aby byli
schopni dát něco ostatním, aby se sami dobře uplatnili v budoucnosti s tím, že máme
družinový systém, tak se vlastně lidi učí fungovat v týmu, anebo vést ostatní.“

•

„Jaký je Váš největší zážitek ze skautu?“
„Největší zážitek nejsem schopný říct, protože těch zážitků je strašně moc, a já mám
zážitky z toho, jak jsem byl sám skaut anebo, když jsem začal vést děti, se kterými
mám taky zážitky, nebo když jezdím na akce pro ty starší lidi, kde je taky hromada
zážitků. Tak velký zážitek byl, když jsem byl na středoevropském Jamboree, což je
takové velké setkání skautů, nejenom ze střední Evropy. Byli tam třeba i Egypťani,
anebo Angličani, a tak různě. A tam jsem si našel i nějaký kamarády ze zahraničí, kteří
jsou taky ze skautu, a pak jsem pocítil, že skaut je globální a je všude možně.

•

„Co Vás vedlo k vedení skautu?“
„Tak já jsem do toho skautu nastoupil, jako malý děcko a zažil jsem s těmi skauty moc
zážitků a hodně se naučil a teď bych to rád předal mladším, aby si oni zažili to stejný a
abych splatil ten dluh tím, že jsem něco dostal a abych to dal dál.

•

„Jak si myslíte, že veřejnost vnímá skaut?“
„Já si myslím, že veřejnost vnímá skauty dobře, že je berou jako lidi schopný něco
udělat, vyznají se v přírodních věcech nebo jsou schopni někomu poradit. Když lidé
uvidí někoho v kroji, tak se nebojí ho zeptat.

•

„Jak jste spokojení s počtem lidí ve skautu?“
„Aktuálně je nás spíše menší počet, ale je to tak jakoby jedna družina lidí. Je nás
kolem sedmi, kteří se účastní všech akcí a závodů. Ideální by bylo podle mě, kdyby nás

bylo kolem čtrnácti lidí, že bychom mohli být dvě družiny, tak jsme to měli minulý rok
až dva, to bylo skvělý.“

•

„Čím je skaut přínosný pro děti?“
„Myslím, že se tam naučí hodně dovedností, které jsou potom užitečný v praktickým
životě a taky ceněné u zaměstnavatelů a taky si najdou hromadu kamarádů se
kterýma zažívají hromadu zážitků na akcích, závodech a táborech.

•

„Kdyby někdo chtěl chodit do skautu do Křtin, jakým způsobem děláte nábor?“
„Stačí, když přijdou některý čtvrtek, většinu čtvrtků býváme ve Křtinách v klubovně,
která je ve spolkovém domě od pěti do sedmi hodin. Tam míváme běžně schůzky, tak
se můžou přijít podívat nebo nás můžou kontaktovat přes webové stránky a tam se
dozví informace o tom, co děláme, kdy děláme a kdy se můžou přijít podívat.

4. Diskuze
V teoretické části jsme se dozvěděli velice zajímavé informace o skautu obecně, ale i o
skautu ve Křtinách. Zjistili jsme, že skautské středisko ve Křtinách patří k jednomu z těch
lepších středisek. Některá střediska se nazývají skautskými, ale vůbec se tak nechovají.
Doufáme, že díky této práci někteří lidé změní názor na skauting a poznají, jaký skauting
doopravdy je.

• Závěr
Dozvěděli jsme se spoustu informací, které jsme nevěděli a bylo to velmi zajímavé. V naší
skupince se nám pracovalo velice dobře, protože všichni přiložili ruku k dílu, takže jsme toho
udělali dost. V teoretické části jsme zpracovali témata jako co je to skauting, historie skautu
ve Křtinách, skautské akce a závody, struktura střediska ve Křtinách, skaut v číslech, akce pro
veřejnost, skautský kroj a úspěchy křtinských skautů. Dále jsme udělali rozhovor se Zbyňkem
Drápelou mladším, od něj jsme se dozvěděli zajímavé informace o jeho názoru na skauting a
proč chodit do skautu.
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